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บทน�ำ

โชคชะตำเล่นตลก

เคยได้ยินว่า ‘รักแรก’ กับ ‘รักสุดท้าย’ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนเดิมเสมอไป

ผมไม่เคยเชื่อเรื่องนั้น

เพราะหัวใจยึดมั่นใน ‘คนคนเดียว’ ตลอดมา

จนกระทั่งโชคชะตาเล่นตลก

ส่งคนในบุพเพ (อาละวาด) มาให้

รักแรก...กับรักสุดท้าย...

ถ้าต้องเลือกละก็...ผมขอบอกเลยว่า...

“เลือกไม่ได้”

“ลิน...อย่ำท�ำแบบนี้ คนกับผ.ี..อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะ”
ร่างสูงเจ้าของเรือนผมสีน�้าตาลเข้มตัดกับผิวขาวผ่องและ
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ใบหน้าที่หล่อเหลาสมกับต�าแหน่งเดือนคณะเอ่ยเสียงจริงจัง มือ

ทั้งสองข้างของเขาพยายามดึงแขนซ้ายของร่างเล็กที่อยู่ตรงหน้า

เอาไว้

“คราม ฉันขอโทษนะ แต่ว่า...”

คนตัวเล็กกว่าเอ่ยเสียงสั่นด้วยลังเล มองแขนซ้ายท่ีถูก

ครามดึงเอาไว้แน่น สลับกับแขนขวาที่ถูก ‘ใครอีกคน’ ดึงเอาไว้

เช่นกัน

ใครอีกคนที่...

มีเพียงลินเท่านั้นที่มองเห็น!

“อย่าใจอ่อนนะลนิลนิ อย่าลมืสว่ิาไอ้หมอน่ีมันท�าอะไรไว้!”

อกีหนึง่สิง่มชีวีติทีย่นือยูต่รงนีด้้วยเอ่ยขึน้บ้าง เขามองไปยงั

คนผมน�า้ตาลเข้มด้วยแววตาไม่ชอบหน้า ทว่าอีกฝ่ายไม่ได้เหน็ว่า

ตัวเองก�าลังถูกจ้องอยู่

ไม่สิ...

ถ้าจะพูดให้ถูกคือ เขาไม่เห็นใครในที่นี้นอกเหนือจากลิน  

รู้เพียงแค่ว่า...มีตัวตนของคนที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้อยู่ด้วย

อีกคนเท่านั้น

“แคสเปอร์...”

ร่างเล็กที่อยู่ตรงกลางระหว่างท้ังสองลังเล มองชายหนุ่ม 

ทั้งสองสลับกันไปมาด้วยคิดหนัก

คนหนึ่งคือรักแรกที่ไม่อาจลืม

ส่วนอีกคน...

คือรักสุดท้ายที่ปล่อยไปไม่ได้

ทั้งที่ลินตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการเลือกครั้งนี้แล้วแท้ๆ  
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แต่สดุท้ายค�าถามท่ีสลดัออกจากหัวไม่หลดุสกัท ีกย็งัฉายย้อนกลบั

เข้ามาซ�้าๆ ให้การตัดสินใจต้องสั่นคลอน

‘คนกับผี...จะรักกันได้ยังไง’

ในเมื่อแคสเปอร์...ไม่ใช่คน
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Chapter 1

ผมคือสตอล์กเกอร์

“กรี๊ด! ดูนั่นสิ นั่นใช่ครำมเดือนคณะนิเทศหรือเปล่ำ”
“จริงด้วย หล่อเว่อร์วังอลงัการมาก หล่อจนน่าดกัฉดุเอาไป

ท�าพ่อของลูก อ๊ายยย!”

“คราม ครามคะ กรี๊ดดด!”

“กรี๊ดดดดดด!”

“หล่อที่สุดเลยค่า อ๊ายๆๆ อ๊ายๆ”

ผู้คนมากมายโดยเฉพาะหญิงสาวต่างพากันส่งเสียงอึกทึก

พร้อมกับกรูกันเข้าไปหาชายหนุ่มที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดในมหา-

วิทยาลัยและก�าลังมาแรงมากในตอนนี้ ด้วยเขาคือตัวเต็งท่ีสุดท่ี

จะประกวดเดอืนมหาวทิยาลยั ท�าให้มคีนมากมายเฝ้าตดิตามเขา 

เพราะไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านัน้ท่ีดีผดิมนษุย์ทัว่ไป แต่โปรไฟล์ตัง้แต่

ฐานะทางบ้านยันอุปนิสัยและการเรียนก็ไม่น้อยหน้าเลย

เรียกได้ว่าเพอร์เฟ็กต์!
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“ถ้าได้มาเป็นพ่อของลูก ฉันคงตายตาหลับ”

หงึกๆๆ 

ผมพยกัหน้าเห็นด้วยกบัค�าพดูของใครกไ็ม่รู ้รูแ้ค่ว่าเป็นหนึง่

ในบรรดาแฟนมุงท้ังหลายของครามท่ีมายืนรายล้อมดเูขาเล่นบาส 

กับเพื่อนๆ เหมือนทุกวัน

พวกเธอพูดถูก ถ้าได้มาเป็นพ่อของลูกก็คงจะดี

คดิในใจพลางยกมอืขึน้ลบูท่ีท้องของตวัเอง ลกู...งัน้เหรอ...

เพียะ!

“โอ๊ย!”

“ตืน่ๆๆ แกมมีดลกูกบัเขาทีไ่หน ไม่ต้องมามโนว่าจะได้มลีกู 

กับไอ้ครามหน่อยเลย”

“ยุ่งน่า”

ย่นหน้าใส่เพือ่นสนิทเพยีงคนเดียวตลอดชวีติอย่างไอ้ ‘หนงุ 

หนงิ’ หญิงสาวแสนห้าว ซึง่บางทมีนักแ็มนกว่าผมเสยีอกี มนัเป็น

เพียงคนเดียวบนโลกนี้ที่รู้ว่าผมคิดอะไร...

“ฉันว่าแกพอสักทีเหอะ สามปีที่ผ่านมายังไม่เหนื่อยอีก 

เหรอวะ แกเฝ้าตามดูไอ้ครามเหมือนพยาธิในตูดมันมานานแล้ว

นะเว้ย มันเคยเห็นหัวแกที่ไหน ชื่อแกยังจ�าไม่ได้เลยมั้ง”

“ตะ...แต่ครามเคยฝากสมดุการบ้านให้ฉนัเอาไปส่งอาจารย์

ด้วยนะเว้ย”

“มันก็แค่เห็นว่าแกรวบรวมสมุดการบ้านของเพ่ือนในห้อง 

ก็เลยเดินเอามาฝากไปด้วยเฉยๆ ปะ เรียนห้องเดียวกันมาสามปี 

ลากยาวมาจนเข้าปีหนึ่ง มันเคยพูดอรุณสวัสดิ์กับแกสักค�าไหม”

“อะ...อาจเป็นเพราะตอนเช้าๆ เราไม่ได้เจอกันก็ได้ คราม
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เลยไม่ได้ทักฉัน”

“อ๊ากกก! อกอแีป้นจะแตก ฉนัจะบ้าตาย อะไรท�าให้แกหลง

มันได้ขนาดนี้วะเนี่ย!”

“เรื่องนั้น...”

เป็นความลับของผมเพียงคนเดียว

ย้อนกลับไปตอนปฐมนิเทศชั้น ม.4
“สายแล้วๆๆๆ แย่แน่ๆ เลย ต้องถูกท�าโทษแน่ๆ”

ผมในวยัสบิหกปีก�าลงัวิง่ตรงไปทางหอประชมุซึง่เป็นสถานที ่

จัดงานปฐมนิเทศในวันน้ีอย่างเร่งรีบ หลังจากกระโดดลงจาก

มอเตอร์ไซค์วินที่โบกนั่งมาจากบ้าน เมื่อคืนเผลอดูอนิเมะดึก 

ไปหน่อยกเ็ลยตืน่สาย อตุส่าห์คิดว่าพ่อจะปลกุ แต่พ่อเองกต็ืน่สาย

จนเกือบไปท�างานไม่ทันเหมือนกัน

ตึก...ตึก...

“จะไปไหน!”

เอี๊ยดดด!

เบรกฝีเท้าแทบไม่ทัน เพิง่รูว่้าตรงทางข้ึนบนัไดของหอประชมุ

กม็ยีกัษ์ปักหลัน่เฝ้าอยู่ด้วย! ผมค่อยๆ ถอยหลงั กอดกระเป๋าสะพาย 

ของตัวเองไว้แนบอก มือหน่ึงเลื่อนข้ึนขยับขาแว่นตากรอบด�า 

อนัใหญ่ของตัวเอง ตัวสั่นงกๆ ด้วยความกลัว

“ปะ...ไปปฐมนิเทศครับ”

“คิดว่าตอนนี้มันกี่โมงกัน หา! รุ่นพี่นัดรวมพลก่อนปฐม-

นิเทศตอนเจ็ดโมงสี่สิบไม่ใช่หรือไง!”

ยักษ์เบอร์หนึ่งตวาดกร้าว



~ Bubble-B[ew] ~

13

อ๊ากกก! กอูยูแ่ค่ม.4 นะเว้ย ม.4 นีเ่ขามพีีว้่ากมารอต้อนรบั

กันแล้วเหรอ ฮือออ 

“ขะ...ขอโทษครับ!”

“คิดว่าขอโทษแล้วมันหายเรอะ!”

“ถ้าไม่หาย รุ่นพี่ก็ไปหาหมอสิครับ”

“นี่ยอกย้อนใช่ไหม!”

เอ๊า! กูแค่แนะน�าเฉยๆ เองนะ ยิ่งไปกว่านั้น...ตวาดเสียงดัง

จนลูกกระเดือกสั่นไปหลายริกเตอร์ ไม่เจ็บคอบ้างหรือไงฟะ

“โอ๊ย! นั่นพี่หยาดฟ้าคนสวยถูกเปิดกระโปรง!”

“ว่าไงนะ!!!”

ขวับ!

หมับ!

“อ๊ะ!”

“ชู่! หนีกันเถอะ”

ใครคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักคว้าข้อมือผมแล้วพาวิ่งหนีออกมา

หลังจากรุ่นพ่ียักษ์วัดแจ้งท้ังสองหันหลังไปมองอะไรบางอย่างที่ 

ผมเดาว่าสาเหตคุงมาจากประโยคพดูลอยๆ ของใครบางคนนัน่...

ในหัวยังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สองขาก็ยังคงวิ่ง 

ต่อไปตามแรงดงึของคนทีช่่วยพาผมหนอีอกมา ดจูากชดุและดาว

บนอกเสื้อแล้ว เขาคงอยู่ม.4 เหมือนผมแน่ๆ แต่ใครกันหว่า แล้ว

เรารู้จักกันด้วยเหรอ

“แฮกๆ น่าจะปลอดภยัแล้วละ ดนีะทีเ่ข้าบอร์ดของโรงเรยีนนี ้

ก่อนจะมา ถงึได้รูว่้าดาวโรงเรยีนนีช้ือ่หยาดฟ้า และพวกรุน่พีผู่ช้าย

ก็พากันเทิดทูนเธอมากด้วย”
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คนที่พาผมวิ่งออกมาพูดเจื้อยแจ้ว แต่ยังหอบแฮกๆ ไม่เลิก 

พอมาหยดุวิง่แบบน้ีแล้ว ผมเลยได้มองหน้าบุคคลแปลกหน้าคนนี ้

ชดัๆ เส้นผมสนี�า้ตาลเข้มทีต่ดักบัผวิขาวๆ เป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน

มาก รูปร่างสูงโปร่งกับบุคลิกที่ดูซุกซนและร่าเริงตามวัย สะกดใจ

ผมในทันที

สดใสจัง...

ช่างแตกต่างกับผมราวฟ้ากับเหว

“งั้นฉันขอตัวนะ จากน้ีก็หาทางข้ึนหอประชุมเอาเองละกัน 

แต่ระวังอย่าให้ถูกพวกรุ่นพี่จับได้อีกล่ะ ไม่งั้นโดนลงโทษแย่”

“...”

“ว่าแต่ ท�าไมนายถึงมาสายล่ะ ท่าทางคงแก่เรียนแบบนี้  

ไม่น่ามาสายได้นะ อย่างฉันนี่ เมื่อคืนเท่ียวดึกไปหน่อย เลย 

ตื่นสาย ว่าไงล่ะ เฮ้! เป็นใบ้เหรอ”

หมับ...

มือหนาจับเข้าที่หน้าผมพลางยื่นหน้าเข้ามาพินิจพิจารณา

ใกล้ๆ นัน่ยิง่ท�าให้ผมเหน็ใบหน้าของเขาเตม็ตามากย่ิงขึน้ ใบหน้า

ที่ดูดีเหมือนถูกปั้นแต่งมาเพื่อให้เป็นเทพบุตร

ตึกๆ! ตึกๆ! ตึกๆ!

เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้...

“ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยนะนาย คนอุตส่าห์ช่วยออกมาจาก

รุ่นพี่แท้ๆ ขอบใจสักค�ายังไม่มี งั้นฉันไปละ อย่าให้โดนจับได้อีก

เป็นครั้งที่สองนะ เพราะฉันจะไม่ช่วยนายแน่ๆ”

ป๊อก!

ว่าพลางดดีนิว้ใส่หน้าผากผมหนึง่ทก่ีอนจะผละออกไป ผม
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ยนืมองตามแผ่นหลงักว้างน้ันอยู่ไม่ถงึสามวนิาทกีถ็ลาวิง่ตามและ

คว้าตัวเขาเอาไว้

หมับ!

“หือ?”

“เอ่อ...”

“ไม่ได้เป็นใบ้สินะ แล้ว...มีธุระอะไรกับฉันเหรอ”

“ชะ...”

“ชะ?”

ร่างสูงกว่าผมเกือบคืบเอี้ยวคอหันมามอง ขนาดขมวดคิ้ว

แม่งยังหล่อเลย 

“ชื่อ...”

“...”

“นายชื่ออะไรเหรอ”

“...”

“...”

“คราม ฉันชื่อคราม ยินดีที่ได้รู้จักนะไอ้แว่น”

รอยยิ้มแรกจากเพื่อนคนแรกของการขึ้นชั้นมัธยมปลาย 

ของผมก็คือ...คราม

เพยีงแต่ว่ำหลงัจำกนัน้ครำมกก็ลำยเป็นหนุม่ฮอตทีม่เีพือ่นๆ 
คอยห้อมล้อมจนผมไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้เราจะอยู่ห้องเดียวกัน 

แต่การทีเ่ราต่างกนัมาก มนัท�าให้เราเหมอืนอยูก่นัคนละโลก เขามี

โลกของเขา และผมกม็โีลกของผม โลกของเราเลยไม่มทีางบรรจบ

กันได้เลย จนกระทั่งตอนนี.้..
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ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม

แต่ผมมีความสุขมากนะ กับการได้แอบชอบคราม แม้จะ

เป็นการแอบชอบเพยีงฝ่ายเดียวโดยท่ีเขาไม่รูอ้ะไรด้วยเลยกเ็ถอะ

“ไอ้ลิน ระวัง!”

พลั่ก!!!

สิ้นเสียงบอกให้ระวังของไอ้หนิง ร่างของผมก็หงายหลังล้ม

ตึงไปกองกับพื้น พร้อมกับแรงกระแทกที่เบ้าหน้าแบบเต็มสตรีม

อุกกาบาตตกใส่กูเรอะ!

“ไอ้ลิน!”

ไม่จริง...เมือ่กีม้นัยงัสว่างอยูเ่ลยนีห่ว่า ไหงดาวขึน้เตม็ท้องฟ้า 

เลยวะเนี่ย

“อ๋อย! ดาว ดาวเต็มเลยไอ้หนิง”

“ตัง้สตเิพือ่น! นีเ่พิง่บ่ายสาม ดาวบ้านป้าแกสิมาขึน้ตอนน้ี”

“ตะ...แต่ฉันเห็นจริงๆ นะเว้ย ขึ้นมาเต็มไปหมดเลย อ๊ะ!  

นั่นดาวแม่แน่ๆ ไอ้หนิง สว่างที่สุดเลยว่ะ”

อาการเบลอจากแรงกระแทกของอะไรบางอย่างที่พุ่งเข้าใส่

ผมเมือ่กี ้ท�าให้สติค่อนข้างได้รบัความเสียหาย นยัน์ตากพ็ร่าเลอืน

นิดๆ อาจเพราะแว่นมันหล่นหายไปตอนล้มเมื่อกี้ ท�าให้ผมมอง

เห็นไม่ค่อยชัดนัก

“เอ่อ ไม่ใช่ดาวเว้ยไอ้ลิน เดือน...”

“เดือน? แกหมายถึงพระจันทร์เหรอ”

“ขอลูกบาสคืนด้วย”

“ใครอะ”

หยีตาเพือ่พยายามเพ่งมองเจ้าของเสยีงทีคุ่น้เคยไม่น้อย แต่
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ยังไม่ทันที่ผมจะมองออกว่าคนที่มาขอลูกบาสคือใคร ก็มีเสียง 

กรี๊ดกร๊าดโวยวายดังขึ้นเสียก่อน

“กรีด๊! ดูน่ีสิ น่ีมันรปูตดัต่อน่ี ตดัเอารูปของครามมาแปะกบั

รูปของตัวเอง แล้วก็แปะสติกเกอร์หัวใจตรงกลางด้วย!”

ค�าบรรยายเหล่านัน้ท�าเอาสะดุดกกึ นกึเอะใจว่ามนัช่างคุน้

เสียเหลือเกิน เหมือนรูปที่ผมพกไว้ในกระเป๋าตังค์เลย

หมับ...

กระเป๋าตังค์...

กระเป๋าตังค์!

“อะ...ไอ้หนิง อย่าบอกนะว่า...”

“อย่างที่แกคิด รูปไอ้ครามที่แกพกไว้ในกระเป๋าตังค์นั่น

แหละ”

เหี้ย!

บรรลัยแล้วไหมล่ะ เสียงซุบซิบดังระงมขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่

วนิาท ีผมรูโ้ดยไม่ต้องมอง เหน็ชดัเลยว่าตอนนีร้ปูในกระเป๋าตงัค์

คงถูกส่งต่อไปเรียบร้อยแล้ว

หมดกัน!

หมดกัน!

“ไอ้หนงิ ครามอยูไ่หน อย่าให้เขาเห็นรปูนีน้ะเว้ย เอาคนืให้

ฉันที ฉันหาแว่นแป๊บ”

“เอ่อ...”

“เร็วสิวะ จะให้ครามเห็นไม่ได้นะเว้ย!”

“ไอ้ลิน คือว่า...!”

“หานี่อยู่ใช่ไหม”



~ Oh My Ghost  คุณผีหล่อ(ก)! ~

18

บางสิ่งที่พอมองเห็นได้รางๆ ว่ามีลักษณะคล้ายแว่นถูกส่ง

มาให้ ผมรีบคว้าเอามาสวมโดยไม่ลืมขอบคุณผู้มีพระคุณ จะได้

รีบไปฉกเอารูปคืนมาก่อนที่ครามจะเห็น

“ขอบคุณมากครับที่ช่วย...!”

“...”

“...”

“...”

“คระ...คราม...”

แควก! แควก! แควก!

ร่างสงูในสภาพเหงือ่ท่วมจากการเล่นบาสทีม่านัง่ยองๆ อยู่

ตรงหน้า ชูสิ่งที่ผมตั้งใจจะไปแย่งกลับคืนมาตรงหน้า ก่อนจะ

จัดการฉีกท�าลายมันจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และ...

พรึ่บ! 

โยนมันทิ้งขึ้นฟ้าจนปลิวว่อนไปท่ัว เศษภาพเหล่านั้นหล่น

ใส่บนตัวผมที่วิญญาณและหัวใจหลุดออกจากร่างไปพร้อมกัน 

ตั้งแต่วินาทีที่ได้แว่นคืน และรู้ว่าคนตรงหน้าคือเขาแล้ว...

“ขยะแขยง”

“!!!”

สายตาเยน็ยะเยอืกกบัน�า้เสยีงแขง็กร้าว กรดีลกึลงในหวัใจ

จนกลายเป็นบาดแผลฉกรรจ์ เสยีงหวัเราะเยาะเย้ยสมน�า้หน้าผม

ดังระงมอยู่รอบตัว
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Chapter 2

ต้องกำรเปลี่ยนแปลง

“ไอ้ครำม! มันจะไม่มำกไปหน่อยเหรอ ยังไงก็เป็นเพื่อนร่วม
ห้องกันมาตั้งหลายปีนะ”

“ไอ้หนิง ไม่เอา”

ผมปรามเพื่อนตัวเอง รู้สึกว่าใบหน้าชาไปหมด ทั้งที่ไม่ได้

โดนตบหรือโดนท�าร้ายเลยแท้ๆ แต่ผมกลับรู้สึกแบบนั้น...

มือลึกลับที่มองไม่เห็น...

ตบเข้ามาเต็มๆ เลย

“ขอโทษนะ แต่ฉันจ�าไม่เห็นได้ว่าเรียนห้องเดียวกับคนน่า

ขยะแขยงแบบนี้ด้วย”

“มันจะมากไปแล้วนะ!”

“เพื่อนเธอต่างหากที่มากไป! คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเหรอ 

กับสิ่งที่เพื่อนเธอท�า คิดบ้างไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงท่ีถูกท�าแบบนี้ 

เพื่อนเธอน่ะไม่ปกติ! มันโรคจิตเว้ย!”
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“ไอ้คราม!”

“พอได้แล้ว!”

ตะโกนคั่นกลางออกไป ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับคน

ตัวสูงกว่าอย่างคราม ท้ังท่ีคิดมาตลอดว่าเป็นเทพบุตรจุติลงมา 

แต่เล่นมาพดูจาโหดร้ายแบบนี ้มนัเปรตวัดสทุศัน์มาเกดิมากกว่า

แล้ว! 

“ใช่! ฉันชอบนาย แอบชอบมาตลอดสามปีที่เรียนด้วยกัน

เลย แต่เพราะนายเพียบพร้อมทุกอย่าง มีแต่คนห้อมล้อม ฉันเลย

ไม่คิดจะเปิดเผยความรู้สึกน้ี ท�าได้แค่แอบมองนายเท่านั้น แล้ว

มันยังไงล่ะ สิ่งที่ฉันท�ามันผิดมากเลยใช่ไหม ผิดมากเหรอ!”

พลั่ก!

ผลักอกแกร่งจนเซไปเล็กน้อย ตั้งแต่เกิดมา นี่เป็นครั้งแรก

ท่ีผมโกรธใครสักคนขนาดนี้ แววตาเย็นชาที่มองเหมือนผมเป็น 

สิง่ปฏิกลูอนัน่ารงัเกยีจของคราม เป็นยิง่กว่าเขม็พันเล่มทีแ่ทงเข้า

หัวใจ

ระดับนี้ต้องเรียกว่าเป็นการตอกเสาเข็มลงที่หัวใจกูเลย

มากกว่า ฮึก!

“นี่! อย่ามาท�าร้ายครามเพียงเพราะเขาไม่ได้วิปริตเหมือน

นายสิ!”

“วปิริตอะไร! สมยันีส้งัคมเปิดกว้างจะตาย รกัร่วมเพศกเ็ดนิ

จู๋จี๋กันให้เกลื่อนเมือง พูดให้ดีๆ นะ ไม่งั้นฉันเลาะฟันเธอออกมา

หมดปากแน่!”

ไอ้หนงิออกหน้าอกีเหมอืนเคย มนัถลกแขนเสือ้ทีส่ัน้อยูแ่ล้ว

ขึน้ พลางชหูมัดข่มศตัรเูตรยีมจะบูแ๊หลกลาญเตม็ที ่ถงึผมจะชอบ
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ผูช้าย แต่ยงัไงผมกเ็ป็นผูช้ายอยู่ดี จะให้ไปออกปากด่าผูห้ญิงกลบั 

หรือท�าตวัไม่สมกบัเป็นสภุาพบรุษุ แม่บนสวรรค์คงช�า้ใจ รบีลงมา

เกิดเพื่อตามมาไล่หวดก้นผมฐานสอนแล้วไม่จ�าแหงๆ

“มันไม่เหมือนกันย่ะ ดูสารรูปเพื่อนเธอด้วย เฉ่ิมเชยขี้เหร่

เหมือนพวกโอตาคุโรคจิตแบบนีอ้ะนะ อย่าว่าแต่เพศเดยีวกนัเลย 

เพศตรงข้ามก็ไม่มอง!”

“โห! ปากแบบนี้มันน่าโดนเลาะฟันจริงๆ นั่นแหละ”

“ไอ้หนิง ไม่เอา!”

ผมห้ามเพือ่นของตวัเองไว้ ตอนนีค้นเริม่มงุดเูยอะขึน้ สายตา

ของครามเอาแต่จบัจ้องมาทางผม เป็นสายตาทีเ่ดาไม่ออกเลยว่า

ก�าลังคิดอะไรอยู่

“ไอ้คราม ไปเล่นต่อดีกว่าว่ะ ปล่อยแม่งไปเหอะ”

เพือ่นของครามเดนิเข้ามาตามและลากเขาออกไป สถาน-

การณ์เริม่กลบัเข้าสูค่วามสงบมากขึน้ จะมกีแ็ต่ผมทีย่งัถกูมองและ

ซุบซิบนินทาไม่เลิก

วันน้ีมันวันเฮงซวยอะไรวะเนี่ยยย! ไม่ใช่ฉากสารภาพรัก

ครามในฝันของกูสักหน่อย! ท่ีฝันไว้คือมันต้องโรแมนติกกว่านี ้

เว้ยยย แบบนี้มันสายฮาร์ดคอร์เกินไป ไม่ใช่แนวกูเลย

หมับ!

“ไปไอ้ลิน!”

“เดี๋ยว ไปไหนวะ”

“โดนดูถูกและหัวเราะเยาะใส่ขนาดนั้น ไม่คิดจะท�าอะไร

เลยหรือไง!”

ไอ้หนิงหันมาตวาด ยังคงลากผมไปทางหน้ามหาวิทยาลัย
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ด้วยใบหน้าบูดบึ้ง แสดงถึงความโกรธท่ียังคงคุกรุ่น ท�าให้พลอย

นึกถึงแววตาที่เฉยชาไม่รับรู้อะไรของครามเมื่อกี้เลย

เขาคงตกใจมากแน่ๆ ที่อยู่ๆ ก็มีผู้ชายมาสารภาพรัก ซ�้ายัง

เป็นสตอล์กเกอร์ตามแอบมองมาตลอดสามปีอีก

โอ๊ยยย! ท�าไมความอดทนกตู�า่ระดบัเดยีวกบัหน้าตาแบบน้ี 

วะ ถ้าเมื่อกี้ยอมเดินออกมาโดยไม่ต้องต่อปากต่อค�าก็คงจบไป

แล้วแท้ๆ ผมกลับท�าให้สถานการณ์มันย�่าแย่ลงด้วยการสารภาพ

ความในใจแบบดุเดือด

“แล้วแกจะให้ฉนัท�าอะไรวะ ท่ีพวกนัน้พดูมากถ็กูไม่ใช่หรอืไง 

แกลองดูสภาพฉันดิ ดูว่าฉันเป็นยังไง”

รั้งแขนเพื่อนซี้เอาไว้ แล้วชี้ให้มันมองดูผมเต็มสองตา

ไว้ผมทรงแสกกลางหวีจนเรียบ และทาเจลซ�้าจนไม่มีผม

เส้นไหนกระดกเลยสักเส้น ทับด้วยแว่นกรอบด�าเพราะเป็นคน

สายตาสัน้มาก เสือ้ผ้าทีใ่ส่กข็อรบับรจิาคมาจากรุน่พ่ีในคณะท่ีอยู่

ข้างบ้าน เพราะรุ่นพี่ตัวค่อนข้างใหญ่ พอผมเอามาใส่ มันเลยดู

หลวมโคร่งไม่ค่อยเรียบร้อย แต่ผมอยากช่วยพ่อที่หาเงินเข้าบ้าน

คนเดยีวประหยดั กเ็ลยไม่คดิจะซือ้ใหม่ เมือ่เอาทกุอย่างมารวมกนั 

แล้ว เลยได้ความจริงที่ว่า...

หน้าตาผมมันโคตรห่วย!

บุคลิกก็ย�่าแย่เข้าขั้นวิกฤตอีกด้วย

“ไม่ถงึขนาดนัน้หรอกไอ้ลนิ แกแค่ไม่รูจ้กัแต่งตวัเท่านัน้เอง 

ฉันก็ไม่เคยทักเพราะคิดว่าอะไรที่เป็นแกมันย่อมดีที่สุดแล้ว แต่

พอเจอแบบนี้ บอกเลยว่าโคตรแค้น! แค้นทั้งไอ้ครามแล้วก็พวก

แฟนคลับมันเลย ผีเจาะปากมาพูดกันทั้งนั้น!”
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“ขอบใจมากนะไอ้หนงิ ไม่มแีก ฉนัคงแย่ ไม่มใีครอยูข้่างฉัน

เลยสักคน”

คดิถงึภาพเมือ่กีท้ีท่กุคนต่างพากนัรมุล้อมและด่าทอผมว่า

เป็นพวกโรคจิตแล้ว ก็แอบกลัวไม่น้อย ยังดีท่ีพอมองไปข้างๆ ก็

เจอไอ้หนิงยืนพ่นไฟเป็นนักรบเคียงบ่าเคียงไหล่อยู่ด้วย

“ถ้าแกซาบซึ้งในบุญคุณของฉันจริงๆ นะไอ้ลิน แก...”

“...”

“ต้องเปลี่ยน!”

“หา!?”

“แกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แปลงโฉมเป็นคนใหม่ เอาให้

ตะลึงกันทั้งมหา’ลัยไปเลย โดยเฉพาะไอ้คราม หล่อเมื่อไหร่ แก

รีบมาไล่จีบมันให้ติดเลยนะ จากนั้นก็เฉดหัวทิ้งให้เหมือนหมา 

ข้างถนนตัวหนึ่งไปเลย!”

อื้อหือ! แค้นฝั่งหุ่นยิ่งกว่าผีก็ไอ้หนิงนี่แหละวะ

ผมยิม้แห้งๆ มองเพือ่นรกัทีด่จูะโกรธจดัและต้องการแก้แค้น

เป็นอย่างมาก แต่ค�าพูดมันก็สะกิดต่อมบางต่อมในใจผมขึ้นมา

ได้...

ถ้าหากผมแปลงโฉมจนดูดีขึ้นแล้ว หล่อเหลาพอที่จะยืน

เคียงข้างคราม แล้วถ้าฟ้าเป็นใจให้ผมจีบเขาติด ถึงตอนนั้น...จะ

เป็นยังไงนะ

ให้เฉดหัวเขาทิ้ง...ไม่มั่นใจเลยว่าจะท�าได้ไหม อย่าลืมสิว่า

เขาคือรักแรก และผมก็แอบชอบเขามาถึงสามปีเต็มเลยด้วย!  

แอบชอบทัง้ทีย่งัไม่รูว่้าตวัเองเป็นเกย์หรอืเปล่า แต่ตลอดเวลาทีไ่ด้ 

ชอบคราม ผมก็ไม่เคยคิดชอบหรือมองใครอีกเลย ไม่มีใครท�าให้
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ผมใจเต้นแรงได้เลยสักคน...

“เอาจริงเหรอ...”

“เออ! เดี๋ยวให้เวลาฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงโฉมของ

พวกผู้ชายก่อน แล้วค่อยเริ่มเปลี่ยนจากภายใน วันนี้เราแค่ไป 

ชอ็ปป้ิงเลอืกพวกเส้ือผ้ากบัเครือ่งประดับเตรยีมไว้กพ็อ อย่างน้อย

แค่ต้องมีตัวช่วยเสริมให้ดูเด่นบ้าง อย่างพวกสร้อย แหวน ก�าไล 

ต่างหู อะไรงี้”

“หระ...เหรอ”

จะรอดไหมวะเนีย่ เอาผูห้ญงิมาช่วยแปลงโฉมผูช้าย สาบาน

ว่าสภาพกูจะไม่ออกมาเป็นสาวประเภทสอง!

กูแค่ชอบครามนะเว้ย แต่ไม่ได้เบี่ยงเบนถึงขั้นนั้น!

“พร้อมแล้วลุยเลย! หลังมหา’ลัยมีร้านกิฟต์ช็อปเล็กๆ อยู่

ร้านหนึง่ ขายเครือ่งประดบัครบครนั ฉนัเคยไปซือ้มาแล้ว สวยและ

ไม่แพง แกซื้อได้แน่นอน!”

“มีงบห้าสิบบาทนะเว้ย”

“ห้าสิบก็เหลือเฟือ ไปเร็ว!”

ว่าแล้วก็ลากผมเดนิต่ออย่างเร่งรบี เหน็มนัมุง่มัน่ในการจะ

ช่วยเปลี่ยนแปลงผมขนาดนี้แล้ว ก็เอ่ยปากห้ามไม่ลง แม้ในใจจะ

ย้อนแย้งเพราะคิดว่าท�าไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ก็เถอะนะ คนอย่าง

ผม...สภาพของผมตอนนี ้นกึจนิตนาการภาพตวัเองตอนอาฟเตอร์

ไม่ออกเลย

ย�่าแย่เกินจินตนาการจะไปถึงเลยสินะ...

แต่ก็เอาวะ! ยิ่งคิดถึงค�าดูถูกและสายตาเย็นชาของคราม 

ผมก็ยิ่งมีแรงฮึด การที่จะท�าให้เจ้าชายมาสยบแทบเท้าได้ ก็มีแต่
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ผมเองต้องเป็นเจ้าชายด้วยเหมือนกัน

‘ผมจะต้องดูดี จะต้องหล่อ จะต้องท�าให้เขาสนใจให้ได้!’

จากนีไ้ป ผมจะเป็นฝ่ายดึงดูดให้ครามเข้าหาบ้างแล้ว! (หมาย

ถึงกรณีที่หากการแปลงโฉมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอะนะ/ฮึกเหิมไว้

ก่อน...)

“โห...เยอะอะไรเบอร์นี้เนี่ย”
ภายในร้านเล็กๆ ที่เป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ แต่กลับ

เต็มไปด้วยเครื่องประดับมากมาย ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง แถม

ราคาก็ไม่แพงเหมือนที่ไอ้หนิงบอกไว้เป๊ะเลยด้วย

“เป็นไง มีสวยๆ เยอะเลยใช่ไหมล่ะ”

“อือๆ สวยมาก ถูกด้วย”

หนัไปหยบิก�าไลข้อมอืส�าหรบัผูช้ายขึน้มาดอูนัหนึง่ เป็นแบบ

สายหนังสีด�ามีโซ่คาด ผมว่ามันดูร็อกเกินกว่าที่ผมจะใส่ได้...

“งัน้แกกห็าดูท่ีถกูใจไปละกนันะ ฉนัไปหาซือ้ของตวัเองก่อน 

อาทิตย์ก่อนมาเล็งไว้แล้ว”

“อือๆ แกไปเหอะ ฉันเลือกเองได้”

ตอบรับไอ้หนิงก่อนจะแยกย้ายกันหาซื้อของที่ต้องการ

ตรงกลางร้านมีโต๊ะตั้งอยู่ตัวหน่ึงกับคุณลุงที่ผมบนหัวไม่มี

เหลอืสกัเส้นนัง่อยู ่ท่าทางคงจะเป็นเจ้าของร้านละมัง้ ผมเดนิเลีย่ง

ไปอีกทางเพื่อหาของที่ถูกใจตัวเองมากที่สุดในงบห้าสิบบาท หวัง

ว่าผมจะได้มันครบทั้งสร้อย แหวน ก�าไล นาฬิกา และต่างหูนะ

ใช่...

ในงบแค่ห้าสิบบาทนี้นั่นแหละ



~ Oh My Ghost  คุณผีหล่อ(ก)! ~

26

“โอ๊ะ! สวยดีแฮะ”

หยิบเอาสร้อยเงินแบบเรียบมีจี้รูปไม้กางเขนสีด�าสนิทห้อย

อยู่ ราคาแค่สามสิบบาทเองด้วย โหเฮ้ย! เจ๋งเป็นบ้าเลยอะ!

ชิ้งงง!

ก�าลังชื่นชมสร้อยท่ีสวยถูกใจในราคาเหมือนขนนก อยู่ดีๆ 

สายตาก็เหลือบไปเห็นก�าไลข้อมืออีกเส้นที่สวยถูกใจไม่แพ้กัน! 

โซ่เงินเส้นเล็กๆ ที่มีจี้วงกลมเหมือนดาวเคราะห์แปะอยู่ตรงกลาง 

ดูสวยงามระยิบระยับน่ามองมากๆ แต่เมื่อเหลือบมองราคา...

“สะ...สามสิบ!”

แบบนี้ก็ซื้อไม่ได้น่ะสิ!

สามสบิบวกสามสบิเท่ากบัหกสบิ เกนิงบมาตัง้สบิบาทแน่ะ 

คงต้องตดัสนิใจเลอืกอย่างใดอย่างหนึง่แล้ว ไว้ไปรบัจ้างท�าความ

สะอาดห้องของรุ่นพี่เมื่อไหร่ค่อยเอาเงินมาซื้อเพิ่ม

“ชอบเหรอพ่อหนุ่ม”

“!!!”

ใจตกไปอยู่ตาตุ่ม หันกลับไปมองคุณลุงเจ้าของร้านที่เดิน

มาอยูด้่านหลงัตัง้แต่เม่ือไหร่กไ็ม่รู ้ตกใจจนหัวใจแทบวายตายแน่ะ 

เสียงทุ้มๆ ยานคางแบบนี้หลอนชะมัด!

“เหลืออย่างละอันแล้วนะ ถ้าเอ็งชอบก็ซื้อเลย”

“เอ่อ...ไอ้ชอบมันก็ชอบนะลุง เพียงแต่...มันเกินงบอะ ผม 

ตั้งงบไว้แค่ห้าสิบบาทเท่านั้น”

“งั้นนี่ นี่ล่ะๆๆๆ”

ลุงเจ้าของร้านเขย่งเท้าหยิบเอาอะไรบางอย่างที่วางไว้บน

ชั้นด้านบนสุดลงมา ตะกร้าเล็กๆ ที่ในตะกร้ามีเพียงแหวนเงินอยู่
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วงเดียว

แม้ว่ามนัจะดูเรยีบง่าย แต่ผมกลบัสะดดุใจและรูส้กึชอบมนั

เหลือเกิน

“ชอบไหม”

“ผมขอดูหน่อยได้ไหมครับ”

“ได้สิๆ จะลองใส่เลยก็ได้นะ”

ลุงยัดเยียดแหวนใส่มือผมแล้วเอาสร้อยกับก�าไลไปถือไว้

ให้แทน ผมยิ้มให้แทนค�าขอบคุณ ก่อนจะลองสวมแหวนลงไปท่ี

นิ้วทีละนิ้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีนิ้วไหนใส่ได้พอดีเลย นอกจาก...

นิ้วนางข้างซ้าย!

“ใส่ได้พอดีเลยครับ”

“จริงด้วย ไม่เคยมีใครใส่แหวนน้ีได้พอดีสักคนเลยนะ งั้น

เอาอย่างนี้...”

“...”

“แหวนวงนี้ลุงแถมให้ฟรีเลย ถ้าเอ็งซื้อสร้อยกับก�าไลครบ

ชุด”

“อะไรนะครับ!”

ร้องออกมาด้วยความตกใจ แหวนนี้ดูยังไงๆ ราคามันก็น่า

จะแพง เพราะดเูหมอืนเงนิแท้มากกว่าของเคลอืบทัว่ๆ ไป ถ้าหาก

ผมตกลงซือ้สร้อยกบัก�าไล กเ็ท่ากบัว่าผมต้องเพ่ิมเงินไปอกีสิบบาท 

แต่นั่นก็จะท�าให้ผมได้แหวนวงนี้มาอีกวงด้วย

คะ...คุ้มอยู่แฮะ!

“ว่ายังไง ตกลงไหม แหวนวงนี้เนื้อดีมากเลยนะ ท�าจาก 

เงินแท้แน่นอน”
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“ถ้ามันดีขนาดนั้น ท�าไมลุงถึงเลือกจะแถมให้ผมล่ะครับ 

เอาไปขายท�าก�าไรไม่ดีกว่าเหรอ”

“เพราะว่าแหวนวงนี้เลือกเอ็งไงล่ะ”

“ครับ?”

แหวนเลือกผม? ผมไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหม...

“ไม่มีอะไรๆ เอาเป็นว่าลุงแถมให้ละกันนะ ส่วนสร้อยกับ

ก�าไลนี่ ลุงก็ลดให้เป็นสองอันห้าสิบไปเลย!”

“จริงเหรอลุง!”

“จริงสิ มาๆ ลุงเอาไปใส่ถุงให้นะ”

ลุงรีบเดินกลับไปเอาสร้อยกับก�าไลที่ผมเลือกใส่ถุงให้ ใน

วันร้ายๆ ยังคงมีเรื่องดีๆ แฝงอยู่ อย่างน้อยผมก็ได้เครื่องประดับ 

ที่ถูกใจมาสามชิ้นในราคาไม่เกินงบ!

วิ้งงงงงง!

แสงสะท้อนจากหลอดไฟที่ตกกระทบกับแหวนเงินตรงนิ้ว

ของผมวบูวาบขึน้จนแสบตา ผมใช้มอือกีข้างลบูมันไปมา เป็นแหวน

ที่สวยมากจริงๆ...

ในมุมมุมหนึ่งของร้ำน ร่ำงของใครบำงคนปรำกฏตัวขึ้นในชุด
นักเรียนมัธยมปลาย! เขามองไปยังร่างเล็กที่ก�าลังยืนยิ้มลูบแหวน

วงที่สวมอยู่ด้วยแววตาดีใจระคนตื่นเต้น 

“ไอ้ลิน เลือกเสร็จรึยังวะ ไปกันได้แล้ว”

“อือๆ จะไปเดี๋ยวนี้ละ”

เจ้าของแหวนคนใหม่ตะโกนตอบกลับไป เขาวิ่งไปจ่ายเงิน

และรับถุงใส่ของท่ีซื้อมาจากคุณลุงคนขาย ก่อนจะเดินออกจาก
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ร้านไปพร้อมกับเพื่อนสนิทของตัวเอง

‘ลิน? ลินลินงั้นเหรอ น่าสนใจไม่เลวเลยแฮะ’

รอยยิ้มสนุกสนานผุดขึ้นบนใบหน้าของร่างโปร่งแสงท่ีไม่มี

ใครมองเห็น! 


